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Formanden har ordet
Ohøj – så kom tiden endelig, hvor
vi har fået bådene i vandet efter
et langt og koldt forår.
Siden sidste bladudgivelse har
klubben taget imod tretten nye
medlemmer. Det er godt for klubben med nye folk og tegn på, at
vi har noget attraktivt at tilbyde.
Vi byder de nye medlemmer velkommen og håber I vil gøre brug
af klubbens mange faciliteter og
arrangementer.
Et vue over havnen er i øjeblikket
betagende med de mange både
på plads ved broerne. Lugten af
nyslået græs, flotte blomsterkummer og snak fra de forårskåde
medlemmer kan kun bringe forårshumøret frem. Humøret bliver
også godt, når havnekontoret
meddeler, at alle pladser er udlejet i år. Det er godt for klubben
og dermed medlemmerne. I april
ansatte bestyrelse en ny havnefoged. Det blev Lene Winther,

der fremover vil styre kontoret og
give service til nye og gamle medlemmer. Lene har været medlem i
klubben i flere år samt beklædt en
bestyrelsespost i 2 perioder. Tag
godt imod hende.
Vejrudsigter er mange ting. Og det
er det danske vejr også. ”Alle taler
om vejret, men ingen gør noget
ved det.” I skrivende stund er
temperaturen moderat, men mon
ikke sommervejret slår igennem
med sol og varme, så sejlads på
søerne og ophold ved broerne igen
kan nydes fuldt ud. Det er jo det,
vi alle længes mod.
Det har været travlhed i de mange
udvalg. Derfor er klubben og
Marinaen også klar til sommersæsonen. Jeg vil takke de mange
frivillige, der knokler året rundt,
så klubben fungerer, og området
med klubhuset fremstår pænt og
velholdt.

Vi kan nu se frem til Ildregattaen
i Silkeborg til august, hvor arrangørerne har et flot program fra den
15. til den 19. Det er et godt mål
for alle både i søsystemet, og om
man er til musik, en stille øl eller
fyrværkeri, så har arrangørerne
nok at byde på.
Til september står der igen ”Tour
de Legedag” på kalenderen. Det
er en dag, hvor medlemmerne får
testet deres maritime kundskaber,
og hvor vi sejler ud med madkurven til et af de mange skønne
områder i søsystemet. Efter hjemsejladsen tændes grillen, og der
hygges i klubhuset. Sæt derfor
kryds i kalenderen lørdag den 9.
september.
Jeg vil ønske jer alle en rigtig
god sommer forhåbentlig med en
masse dejlig sejlads.
Jesper Madsen

Ry Bådlaug byder velkommen til:
Jacob Grimstrup, Ry
Finn Mathiesen, Galten
Steffen Elkjær, Silkeborg
Jens Peter Pedersen, Galten
Jan Falkenberg, Hammel
Inger & Jacob Nymand, Ry
Dan Jeppesen, Galten
Lasse Siim Andersn, Silkeborg
Per Jensen, Bording
Christian Eli, Ikast
Kim Mikkelsen, Ry
Tonny Erik Pedersen, Ry
Erik Hansen, Bryrup
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Ny Havnefoged
I starten af april valgte bestyrelsen at ansætte en ny havnefoged.
Valget faldt på Lene Winther, der
fremover vil styre havnekontoret
og de funktioner, der hører med.
Havnefogeden har en række vigtige opgaver. Dels administrative
med havnepladser og medlemskartoteket, dels praktiske med
ekspedition af ind- og udmeldelser, salg af diesel, kort og klubstandere. Havnekontoret har som
bekendt åbent hver mandag aften,
hvor havnefogeden får hjælp af
havneassistenterne.

Lene Winther er opvokset i Ry og
har været medlem af Ry bådlaug
siden 2008. Hun bor i Gl. Ry og
har sejlet på søerne i mange år.
Sammen med sin mand har hun en
Nidelv 28, som motioneres flittigt
på søerne hele sæsonen. Udenfor
sejlområdet på søerne var Lene
sidste år 4 uger på havet, hvor
turen bl.a. gik til det sydfynske
øhav. Hun har i to perioder siddet i
bestyrelsen og har ligeledes været
aktiv i fest- og aktivitetsudvalget.
Det er således en ny havnefoged,
men med stor erfaring.

Lene glæder sig til at betjene medlemmerne på havnekontoret samt
udføre det store arbejde for bådklubben. Tag godt imod hende.
Christian Medom

Nye gæster på broerne
Brosamarbejdet har efter forhandling med kommunerne samt
Skov- og Naturstyrelsen indført
nye regler for brug af broerne
i søsystemet. For eftertiden er
det tilladt for alle med robåde,
kanoer, kajakker og lystfiskere
at anlægge ved og færdes på broerne. Lystfiskerne må ligeledes
fiske. Derfor vil der blive opsat
skilte på broerne med følgende
tekst: ”Velkommen, Welcome,
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Willkommen. Bro og faciliteter
er anlagt af og vedligeholdes af
bådklubberne. Robåde, kanoer,
kajakker og lystfiskere er velkomne, men vis hensyn – det gør vi.”

i perioden mellem 2017 og 2022.
På samme måde har Skanderborg
Kommune også skruet op for
charmen overfor turister til sejlads
i Ryområdet.

Initiativet må bl.a. ses i sammenhæng med et projekt, som
Silkeborg Kommune søsatte i
2016, nemlig visionen om, at Silkeborg Søhøjlandet skal gøres til
”Danmarks Outdoor Hovedstad”

Derfor kan det forventes, at trafikken på søerne og dermed broerne
intensiveres, hvorfor der henstilles til hensyntagen – fra alle sider.
Christian Medom

Mere kontrol på søerne?
Vi har ”klippet” i hjemmesiden
www.sejla.dk, hvor Ole Seeberg
skriver følgende:

Det er ikke klædeligt når formanden for Silkeborg kajakklub,
Rune Kristensen stiller sig op på
de uskyldiges piedestal og kaster
med mudder efter andre brugere
af Silkeborgsøerne. (Red.: Rune
Kristensen har i Midtjyllands
Avis, den 15. maj efterlyst mere
politi på søerne til værn for de
”bløde” trafikanter. Vi har forgæves forsøgt at få en kommentar
fra ham).
I stedet skulle han måske prøve
at rette fokus mod, at der gælder
love og regler for færdsel til søs.
Søvejsreglerne gælder for alle og
for alle fartøjer overalt, hvor der
kan sejles.

af hinanden, så de fylder hele
åens bredde, komme lige i mod
mig. Jeg ser dem skære hjørner
i snævringerne, så de pludselig
dukker op ud af ingenting foran
båden. Jeg oplever deres følgebåd
uden registreringsnummer sejle
med langt over 5 knob gennem
snævringerne.
Jeg forstår heller ikke, hvorfor de
skal træne kapsejlads, hvor der
er mest trafik? Hvorfor skal det
foregå i snævringerne? Der er
masser af vige, hvor der stort set
ingen trafik er.
Eller måske skulle de benytte
Vestre Langsø, der netop er udlagt
som Ro- og kajakbaner?
Hvorfor skal der ligge 2 ubenyttede mål i vandet foran Sejsvej,
netop der hvor kommunen har
anlagt fortøjningspladser til motorbåde? Hvorfor kan denne bane
ikke ligge f.eks. i bugten ved
Aqua, hvor der stort set aldrig er
trafik. Handler det måske bare om
at blive set?

Det er klart, at kajakroere oplever, at alle andre sejlende er ude
på at chikanere, når man som en
spøgelsesbilist på en motorvej
kommer sejlende i den forkerte
side gennem åen eller snævringer.
Måske skulle kajakroerne se sig
selv i spejlet og bruge lidt energi
på at læse og forstå søvejsreglerne, inden de begynder at råbe
op om noget, de åbenlyst ikke har
sat sig ind i.
Ja, tak. Lad os få mere kontrol på
søerne. Men lad det være nogle
med den nødvendige faglige viden om færdsel til søs og ikke blot
nogle, der fokuserer på fart, redningsveste og registreringsnumre.
(Ole Seeberg henviser slutteligt
læserne til at studere søvejsreglerne, der også kan læses på hjemmesiden sejla.dk)
Christian Medom

Nøjagtig ligesom færdselsreglerne også gælder overalt, hvor
der er trafik, også for gående og
cyklende.
- Måske er det på tide at det går
op for kajakroere, at disse søvejsregler også gælder for dem?
Som bruger af søerne gennem
mere end 40 år oplever jeg stort
set på hver eneste sejltur, at kajakroere opfører sig som cyklister
i trafikken. Jeg oplever, at stort
set ingen kajakroer har nogen
som helst viden om søvejsreglerne overhovedet. Jeg ser ofte
en stor flok kajakroere ved siden

5

Afgørende med styr på outdoorfolket
Chefredaktør og lederskribent
Hans Krabbe, Midtjyllands Avis,
skrev mandag den 15. maj følgende tankevækkende betragtninger i avisen. Ank´ret bringer dem
hermed med tilladelse, videre til
bådlaugets medlemmer:
”Vi gider ikke lig på bordet, før
nogen gør noget ...
Derfor er det afgørende for Silkeborgområdets nye, store satsning
på outdoor-området - Danmarks
outdoor-hovedstad - at vi hurtigt
får lavet fælles regler for, hvordan
vi opfører os, når vi slippes løs i
naturen.
Og det uanset om vi padler, ror,
trykker på bådens gashåndtag eller kaster os ned ad mountainbikesporene.
Senest er der kommet massiv
tfokus på, hvordan danskerne
opfører sig i fritiden til vands. Årsagen er den ulykkelige hændelse
i København for nylig, hvor to
amerikanske kvinder blev sejlet
ned af en løbsk vandscooter og
dræbt. På den baggrund vil Midtog Vestjyllands Politi have undersøgt, om der er problemer med
speedbåde, jetski og vandscootere
på Silkeborgsøerne.

6

Det er der, hvilket dokumenteres i
avisen i dag med udsagn fra både
en erfaren skibsfører på Hjejlebådene og en erfaren klubmand, der
kender kajakmiljøet ud og ind.
Begge slår fast, at der er problemer på vandet. De skyldes flere
og flere brugere af vandet. Og
dermed også flere og flere uerfarne brugere, der hverken kender
færdselsreglerne til søs endsige
kraften i de fartøjer, de boltrer
sig med.
Det er et alvorligt problem og en
reel udfordring for de mange, der
bruger søerne rekreativt.
Men - og så er vi tilbage ved
den helt nye italesættelse af
Silkeborg som Danmarks nye
outdoor-hovedstad - problemet
er på ingen måde isoleret til
vandet. Det er lige så reelt rundt
om i de bakkede skove, der med
deres unikke udformning udgør
noget af Danmarks mest attraktive
mountainbike-land.
En væsentlig del af outdoor-satsningen skal baseres på de mange
gæster, der gerne skulle søge mod
Søhøjlandet for at køre mountainbike. Men hvad der skulle være et
aktiv for området, kan lynhurtigt

Foto: Per Lillie Pedersen

vendes til en negativ historie, hvis
skovstier og MTB-spor sander til
som Aarhusbakken i myldretiden.
Så forsvinder fascinationen og
attraktionen. Og vi får de farlige
situationer, hvor uøvede i stor fart
bliver til fare for de mere erfarne
- eller dem, der bare vil nyde søndagen med en gåtur i Nordskoven.
Mange er enige om, at brandingen
af Silkeborg som nationens outdoorhovedstad er både perspektivrig, i tråd med tiden og ambitiøs.
Men ingen har endnu for alvor italesat bagsiden af medaljen. Nemlig konsekvenserne, hvis naturen
oversvømmes af iltre friluftsfolk,
som skaber farlige situationer til
vands og til skovs.
Derfor skal alle relevante så hurtigt som muligt sætte sig sammen
for at snakke fælles regler for
færdsel i den natur, der skal være
for alle.
Og det før vi får lig på bordet,
tak.”
Christian Medom

SejlSikkert - Kampagne
Søsportens Sikkerhedsråd og
TrygFonden, der står bag Sejl
Sikkert-kampagnen, har etableret
et korps af Sejl Sikkert-ambassadører, der skal medvirke til at
fremme en øget sikkerhedskultur
i havne og på vandet i Danmark.
SejlSikkert-ambassadørkorpset
blev etableret i 2016 og består i
dag af mere end 300 frivillige, der
arbejder med at udbrede budskabet om øget sikkerhed i de lokale
sejlermiljøer.
I stedet for at fokusere på at redde
mennesker, når de er kommet galt
af sted, er fokus nu på at forhindre
folk i at komme ud for en ulykke
ved en øget sikkerhedsadfærd
både før og under sejladsen.
Målet er at nedbringe antallet
af drukneulykker og alvorlige
hændelser blandt sejlere og fritidsfiskere.
Det skal blive en selvfølge, at
sikkerheden er i top, og det skal
være en selvfølge, at sejlere og
fritidsfiskere husker hinanden
på det.

Lidt omtanke kan være afgørende
for at redde liv. Et eksempel herpå
er, at der i forbindelse med fritidssejlads i 2014 druknede 19
danskere. De 12 bar ikke redningsvest.
Sejl-Sikkert-kampagnen er landsdækkende, og budskabet er opbygget omkring de fem sejlråd:
1 Lær at sejle
2 Hold dit grej i orden
3 Planlæg din tur
4 Hav en livline til land
5 Brug vesten
Har du en smart-phone, kan Sejl
Sikkert App’en hentes gratis.
Udover gode oplysninger om vind
og strøm indeholder den et hav
af informationer, der er målrettet
til sejlere.
Læg mærke til opslagstavlen,
hvor der løbende kommer materiale, der understøtter SejlSikkertindsatsen.
I forbindelse med Ry Bådlaugs
klubaften tirsdag d. 22. august,
der vedrører sikkerhed, vil du
f.eks. kunne få din redningsvest

kontrolleret. Der vil desuden være
en orientering om Ry Marinas
sikkerhedsudstyr samt demonstration af brandslukningsudstyr.
Navi-Kai

Kort & Godt!
•
•
•
•
•

•

•

Hastighedsgrænserne på
søerne skal overholdes.
Alt andet er dårlig stil.
Redningsveste til alle ombordværende skal medbringes.
Affald medbringes til
havnens container, hvis
broernes poser er fyldte.
Grill-rørene ved broerne
skal benyttes. Ingen grill
på broerne.
Vis hensyn til de nye
gæster ved vore broer.
Kajak-, kano- og lystfiskerfolkene
”Havnens Emma Gad”
skal læses. Folderen med
godt sømandskab hentes
i klubhuset.
Meddel din mailadresse til havnekontoret, så
klubbens kommunikation
kan lettes.

Brevkassen
Har du spørgsmål om både, motorer og sejlads på søerne mm.:
send dem til
ankret93@gmail.com
og der gives svar i det kommende nummer af Ank´ret. På
denne måde deler vi informationerne med alle.
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Redaktionen på dybt vand
Søhøjlandet havde pyntet sig i sin
fineste forårsdragt, og vejrguderne
var stemt i det bedste lune, da den
samlede redaktion torsdag d. 18.
maj kl. 10 stævnede ud fra Ry Marina i Frank Jakobsens fornemme
hollandske båd Celina med Lisbeth som fuldbefaren gast. Dette
var begyndelsen til en seminardag
og område-studietur.
Det er som et vitaminstilskud til
det mere seriøse samarbejde på redaktionsmøderne, at man på sådan
en sejltur får lagt en klangbund
af uformelt samvær og gensidig
sympati ledsaget af kolde drikke
og Lisbeths fortræffelig tapasplatter. Turens højdepunkt indtraf ved
Gåsekrogen, hvor vi lagde til ved
broen og anbragte os ved et af de
dertil indrettede borde og fortærede de medbragte sandwich lavet af
noget særlig fint brød, som Frank
med sine store overtalelsesevner
havde fået fixet i Kvickly.
Da krummerne var tørret af mundvigene, og stemmebåndene blevet
godt smurt (med bl.a. The-Kurts
hjemmelavede slåensnaps og

lakridsrodssnaps), kunne turens
redaktionsseminar tage sin begyndelse. I første omgang drøftede vi
mere bredt, hvordan vi kan gøre
et godt blad bedre. Det gøres
bl. a. ved medlemmernes aktive
medvirken, f.eks. i form af at man
henvender sig til et medlem af
redaktionen eller skriver en mail
med ros og konstruktiv kritik af
bladet og bestemte indlæg eller
med ideer til stof, man kunne
ønske sig i bladet. Ligeledes kan
redaktionen være mere opsøgende
i forhold til medlemmerne for
at bringe den slags stof til veje.
Mange går sikkert rundt med gode
og interessante sejloplevelser eller en særlig viden, som det kan
interessere andre medlemmer at
høre om. Men man synes måske
ikke lige, man har tid eller lyst
til at formulere sig på skrift. Et
medlem af redaktionen vil gerne
lægge øre og notesblok til en
mundtlig fortælling eller lave et
interview med både voksne og
børn og på den baggrund udforme
et skriftligt bidrag til bladet. Også
helt korte indslag har interesse.
Det samme gælder, hvis medlem-

mer har taget et eller flere gode
fotografier eller været ude med
staffeli og pensler og dermed kan
bidrage med billedmateriale til
bladet (undertegnede affotograferer gerne tegninger, malerier eller
akvareller). Vi har bl.a. tænkt os
et nyt element i bladet, der skal
hedde ”Set og sket”, som overvejende skal bringe billeder fra
begivenheder og situationer fra
livet i marinaen og bådlauget med
en kort og forklarende tekst.
Fornyelse af bladet kan også bestå
af nye indholdselementer som
”Råd og dåd med tips til sejlere”,
herunder nyt om grej og teknik,
forsikringsforhold m.m. Bladet
kunne også sammen med facebookopslag bruges til etablering
af interessefællesskaber i klubben
og annoncering af aktiviteter for
disse. Det kan f.eks. være fælles
sejlture for småbørnsfamilier,
hundefamilier m.m. I almindelighed vil vi fremover i højere
grad bruge klubbens lukkede
facebookgruppe ”Ry Marina” til
at servere appetitvækkere til dele
af indholdet i bladet.
Som en del har bemærket, har der
være problemer med distribution
af bladet, og bedre bliver det ikke
af, at PostNord har opsagt en ordning med opdatering af adresser
til medlemmerne. Vi undersøger
derfor alternative operatører, så
alle kan få bladet til tiden.
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Således inspirerede og opmuntrede forlod vi Gåsekrogen og nød
vores allesammens vidunderlige
sølandskab på hjemturen til Ry
Marina, hvor vi lagde til sidst på
eftermiddagen.
Erik Svejgaard

Stockholm tur/retur - Göta Kanalen
- Fortsat fra forrige nummer

Vestover
Som jeg tidligere har skrevet,
valgte vi at tage hjem gennem
Göta Kanalen. Turen er ikke så
lang, man er uafhængig af vejrliget og så er det en både smuk og
varieret tur gennem det svenske
landskab.
Der er selvfølgelig lige alle sluserne. Nu er slusning i sig selv
ikke et problem, da der er rigtig
god vejledning i ’Skipperguiden’
og alle sluser er bemandede med
hjælpsomme ’Slussvakter’, men
man er naturligvis selv ansvarlig
for sejladsen, fortøjning og affendring, hvis en skadesituation
opstår. Derfor er det godt at vide,
at når man er på vej opstrøms
og kommer til at ligge forrest
i en sluse, så gælder det om at
have godt fat på trossen. Nær
sluseporten er en del strøm, der
påvirker båden, så den kan være
svær at holde. Et godt råd til andre, der påtænker at tage turen, er
om muligt, at ligge i den bageste
del af slusekammeret, hvor der
ingen strøm er. Nedslusning er
fuldstændig gnidningsløst.
I Göta Kanalen er der 58 sluser,
og på turen mod vest er det jo kun
de 38, der går opad, så det er lige
til at klare.

Et 200 år gammelt byggeprojekt
Göta Kanalen, som i dag kaldes
’Årtusindets svenske Bygningsværk’, påbegyndtes i 1810.
Initiativtager og bygherre var Baltazar von Platen, der så fordelen
i, at man kunne transportere gods
tværs gennem landet. Kanalen
gennemløber mange søer, men af
de 190 km, som kanalen strækker
sig over, er de 87 km gravet med
håndkraft, og arbejdet blev udført
af knap 60.000 soldater. Göta Kanalen blev officielt indviet i 1812.
I dag bliver kanalen kun brugt
af turister, da landtransporter er
overgået til tog eller lastvogne.

Sveriges største turistmagnet
Göta Kanalen er i dag Sveriges
største turistattraktion, ikke blot
af fysisk størrelse, men den tiltrækker også rigtig mange turister.
Udover sejlere er der cyklister
langs kanalen eller folk, der foretrækker ’Den klassiske kanalrejse’
med en af de mange turbåde.
Dertil kommer turisterne, der i
bil, på motorcykel, i autocampere
eller en anden rejseform støder til
kanalen på ferieturen. For dem
indgår et besøg ved Göta Kanalen
ofte som en del af ferieplanen. Vi
så rigtig mange, især ved Bergs
Sluser, der nok er det sted, der
tiltrækker flest turister. Her findes
op til 7 sammenhængende slusetrapper, så der er rigtig meget at
se på, og vi sejlere kommer med
på utallige fotos og er aktører i
mange videooptagelser, mens der
samtidig bliver stillet bunker af
spørgsmål om, hvad det koster,
hvor langt man skal, og hvor man
kommer fra mm. Der er selvfølgelig også en del danske turister, der
stiller op for at overvære dagens
underholdning og når de ser, at
der står Ry på hækken, bliver det
endnu mere interessant.
...Fortsættes på næste side
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Stockholm tur/retur - Göta Kanalen
- Fortsat fra forrige nummer

Juno, Wilhelm Tamm og Diana...
Det er ’Göta Kanal Bolaget’, der
står for driften af kanalen og arrangerer ture for lystsejlere som
os og cykelture langs kanalen.
Selskabet driver også de klassiske
turbåde Juno, Wilhem Tamm og
Diana, der flere gange om sommeren tager turen fra Göteborg til
Stockholm T/R. Passagererne indlogeres som på et krydstogtskib.
Man bor og spiser om bord, og der
er indlagt besøg på udvalgte steder. Bådene er omkring 100 - 140
år gamle, og turen tværs gennem
Sverige varer en lille uges tid.
Så vidt vides har vor egen H. C.
Andersen engang taget turen. Det
var også på en tur med Juno, at
den stakkels Roseana måtte lade
livet ved Bohrenshult i den første
af Sjöwall &Wahlöös bøger om
Martin Beck.
Udover de nævne passagerbåde er
der 8-10 andre turbåde, der besejler kortere strækninger, svarende
til rutebådene, som vi kender det
fra vore søer. Et møde med en af
disse både betyder ventetid, da de
har fortrinsret i sluserne og fylder
et helt slusekammer.
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Seværdigheder
På Göta Kanalens næsten 200 km,
lange strækning er der naturligvis
meget at se. Kanalen er i sig selv
seværdig, ligesom sluserne, hvor
vi også selv har stået og betragtet
de andre sejlere, er spændende.
Kanalen gennemløber en masse
dejlig natur og byer med huse i
den typiske svenske stil, - Smålandsk og Bulderbyagtige. Der
findes en lang række museer, der
især vedrører selve kanalen og
dens tilblivelse, men også andre,
hvor jeg vil fremhæve Motala
Motormuseum. Her føler man sig
hensat til tiden mellem 40’erne
og 60’erne, altså den tid, man
selv har været en del af. Udover
veteranbiler, motorcykler og
’mopeder’ (knallerter), der nok
er den bærende del af museet, er
der alt fra 50’ernes campingliv,
jukebokse, kondomautomater,
telefoncentral og værksteder til
reparation af biler, cykler, bådmotorer, radio og fjernsyn.
Jeg skal også lige nævne Cloetta,
chokoladefabrikken, der ligger
nogle få hundrede meter fra kanalen ved Ljungsbro, hvor man
kan købe deres produkter til ’fabrikspris’. Først gør det lidt ondt
i pengepungen og senere i maven.

Søerne
Kanalen gennemløber mange søer
på størrelse med dem, vi selv sejler i her i Midtjylland, det er søer
som Boren, Roxen og Viken, men
midt i det hele ved Motala kommer man ud i Vättern, det er helt
anderledes.
Vättern er Europas 5. største sø.
Den er ca. 300 km lang fra syd til
nord og så stor, at man sagtens
kan tilbringe en hel sejlerferie
her. Både Vissingsøområdet i syd
og ’Den glemte skærgård’ i nord,
som vi blev anbefalet, men ikke
nåede, er et besøg værd. Vättern er
utrolig klar, det er ikke usædvanlig, at man kan se bunden på op
til 15 m vand. Søen er endvidere
128 m på det dybeste sted, og i
det klare kolde vand er der mange
forskellige fiskearter. Vättern er
også et vigtig område for standog trækfugle.
Lidt syd for Motala ligger Vadstena Slot. Her kan man som
lystsejler ligge i slottets voldgrav,
hvilket er helt specielt. Også Vadstena Kloster, der indgår som en
del af ’Arn Sagaen’, er seværdigt.
På søens vestbred ligger fiskerlejet Hjo, der udover fiskeboderne
er kendt for de mange smukke
træhuse.
Herfra gik turen videre til Karlsborg, hvor den sidste del af Göta
Kanalen starter.
Forsvik
Efter passage af Vättern er man
ved at være på kanalens højeste
del. Den højst beliggende sluse
findes ved Forsvik, et smukt sted,
hvor der tidligere har været en
del industri, i dag er der stort set
kun aktivitet om sommeren ved
sluserne, et stort industrimuseum
og et gammelt mølleri. Det er også
ved Forsvik, at man har bevaret
en sluse som de oprindelige med

skarpe klippekanter. Her skal
man være ekstra påpasselig med
mange fendere.
Sjötorp
Rejsen mellem Vättern og Vänern
er forholdsvis nem med ganske få
sluser opstrøms, smukke søer, og
desuden starter nedslusningerne,
der er at betragte som ’a piece
of cake’. Efter et par ophold i
Törreboda og Lyrestad kommer
Sjötorp, hvor man fra den sidste
sluse glider ud i Vänern. Rejsen
på Göta Kanalen er slut. Vänern
er beliggende ca. 44 m over havet,
men nedslusningen ved Trollhätten er problemløs og ganske nem.
Hjemad
Rejsen tilbage tværs gennem Sverige kunne vi strække til godt et
par uger med en rundtur i Vättern
og naturligvis et besøg i Spiken
midt i Vänern.
På vejrudsigten kunne vi se, at
der ville komme en del vind lang
tid frem. Derfor tog vi en hurtig
beslutning om at vende næsen

hjemad. Turen fra Spiken i Ekens
Skärgård midt Vänern, ned gennem Trollhättan sluserne til Göteborg og videre til Sæby varede
24 timer. En lang, men rigtig fin
sejlads i roligt vejr. Nu kunne det
bare begynde at blæse. - Og det
gjorde det, så det var en rigtig god
beslutning.
I begyndelsen af august anløb vi
Horsens. Efter mere end 1000
sømil, besøg i over 25 havne, 70
sluser, 40 broåbninger og ikke
mindst rige på oplevelse kunne vi
transportere Nicoline hjem i søen.
Nu skulle man tro, at vi havde
fået nok sejlads denne sommer,
men nej. Efter hjemkomsten til
Ry Marina blev det alligevel til
mange ture med overnatninger,
inden sæsonen kunne afsluttes.
Nicoline er nu lagt op og skal
klargøres til næste sæson.
Fakta om Göta Kanalen
Göta Kanalen omfatter den ca.
190 km lange strækning fra Mem
i øst til Sjötorp ved Vänern.
Fra Stockholm til Mem er der ca.

200 km.
Strækningen fra Sjötorp over
Vänern og ned ad Göta Elven til
Göteborg er også ca. 200 km lang
Længde
190 km
Max. bådbredde
7,0 m
Max. båddybde
2,8 m
Max. bådlængde
30,0 m
Max. højde (mast)
22,0 m
Max. fart
5,0 Kn
Max højde over havet 91,8 m
Antal havne
21
Antal sluser
58
Antal broer
42

.
Pris ca. DKK 5.500,- hvoraf de
ca. 800,- er betaling for Trollhättan sluserne.
I prisen indgår samtlige slusninger, broåbninger og havnepenge.
I alle havne er der landstrøm samt
de fineste bade- og toiletfaciliteter
med vaskemaskiner og tumblere.
Alt dette er indeholdt i prisen.
Man må opholde sig op til 5 døgn
i hver havn. Men turen kan klares
på en uges tid.
Navi Kai

Ny plads til hjertestarteren
Klubben indkøbte i marts 2012
en hjertestarter, der blev placeret
i klubhusets køkken. Placeringen
blev drøftet i bestyrelsen, og man
fandt dengang, at placeringen var
fin. Bl.a. med det argument, at dørene var åbne, når der var mange
mennesker til stede.
Nu er denne beslutning ændret, og
hjertestarteren er flyttet ud under
halvtaget ved siden af betalings-

automaten. Her hænger den godt
og tørt og er nem at få fat i, hvis
uheldet skulle ske.
På hjemmesiden www.hjertestarter.dk er bådlaugets hjertestarter
ikke registreret, hvorimod roklubbens er. Dette er foreholdt
bestyrelsen, hvor formanden
Jesper Madsen udtaler, at der er
styr på det. Sikkerhedsudvalget
vil snarest indberette den nye
placering til hjemmesiden, der
administreres af TrygFonden.
På samme hjemmesider er følgende anført: ”Igennem de seneste
15 år er det lykkedes at tredoble
overlevelsen efter hjertestop uden
for hospital i Danmark - det har
intet andet land præsteret.
I dag overlever over 12 pct. hjertestoppet, mens det i 2001 blot var

under 4 pct.
Når et menneske falder om med
hjertestop uden for hospital i Danmark, træder vidner til med hjælp
i mere end 65 pct. af tilfældene. Vi
er dermed et af de lande i verden,
hvor flest træder til.
Men vi skal blive endnu bedre.
Tryg-Fondens ambition er, at der
skal være vidner, som træder til
med livreddende førstehjælp i 85
pct. af tilfældene med hjertestop,
og derfor skal endnu flere danskere engageres i at give livreddende
førstehjælp og bruge hjertestarterne.Måske var det en idé til en
kommende klubaften med kursus
i hjertestarteren. Klubben havde
et kursus i 2012, men det kan da
gentages.
Christian Medom
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Set og sket
Standerhejsning
Ved standerhejsningen d. 26. 03.
var der stort fremmøde, og det
flotte vejr lovede godt for den
kommende sæson. Næstformand
Morten Damholdt holdt talen og
præsenterede det nye skilt, der
skal stå ved broerne og minde om,
at alle brugere skal være velkomne og vise hensyn til hinanden og
naturen (se foto s. 4)

Fremvisning for nye medlemmer
Bådlaugets formand Jesper Madsen og miljøudvalgets formand Per Nielsen fremviser marinaens faciliteter
for nye medlemmer ved medlemsmødet d. 09. 05.
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Set og sket - sommerfesten d. 10. juni
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Foreningsåret 1989/1990
Bestyrelsen
Bestyrelsen for dette år blev fuldstændig identisk med året 1988
/ 1989 – alle beholdt de samme
funktioner i bestyrelsen. Suppleant Bjørn Lesnov blev dette år
skiftet ud med Steen Hartmann,
og ham skulle vi jo komme til at
høre meget mere til i årene fremover. På udvalgsposterne fortsatte
Willy Larsen som formand for
broudvalget og Erik Sørensen for
hus-og pladsudvalget. Nyvalgt til
fest-og aktivitetsudvalget Ebbe
og Vibeke Rydberg. Radio-og
navigationsudvalget overtog Villy
Kjeldsen efter Jens Jensen, der
blev radiokontaktmand.

Brosamarbejdet
Det var oplagt, at første punkt
i formandsberetningen dette år
angik Silkeborgsøernes Brosamarbejde, som han med rette kaldte
for en af de største landvindinger
i Ry Bådlaugs historie. Brosamarbejdet, der nu havde 1-års
fødselsdag, havde fungeret til
alles store tilfredshed, og det var
en fornøjelse at se, at der nu blev
skabt mange positive og sociale
kontakter ved broerne – på tværs
af klubtilhørsforholdene.
Nøgleombytning
I foråret blev der foretaget en total
nøgleombytning, idet samtlige

låse blev stillet om til nye A,B,
C og D nøgler. Låsesystemet
som vi havde overtaget fra Ry
Håndværker-og Borgerforening,
havde nu eksisteret i så mange
år, at ingen rigtig havde styr på,
hvem der havde nøgler til hvad
og hvorfor. Derfor valgte bestyrelsen at satse kr. 5.000 på en total
ombytning samtidig med, at der
blev indført en stram styring af
udestående nøgler.
Lidt af hvert - året igennem
Ved indgangen til sommeren 1989
var vi nået op på 340 aktive medlemmer. Efter ansøgning gav Ry
Kommune i juni tilladelse til, at
gæstesejlere kunne parkere deres
trailere på Skimminghøj-pladsen.
Tidlige skulle disse sættes på Ppladsen ved Poul Steffensens Vej,
eller i hvert fald alle andre steder
end på de sparsomme P-pladser,
som vi har på havnen. I sommeren
1989 lagde Jørgen Christensen
båd til, da borgmester Ejnar Gadegaard og landets turistminister
Arne Melchior agtede at bese området fra søsiden.I efteråret 1989
meddelte Ry Kommune, at man
ikke længere fandt behov for, at
kommunen havde en fast tilsikret
plads i Ry Bådlaugs bestyrelse.

Steen Hartmann overrækker pokal til Hardy. Til venstre i billedet Kai
Rasmussen.

Else

Arrangement Kalender
Tirsdag den 22/8 kl. 19.00
Klubaften - sikkerhed til søs
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Mandag den 4/9 kl. 19.00
Orientering om vinterens maritime kurser som evt. navigation
og VHF radio. Forslag fra medlemmerne modtages gerne.

Lørdag den 9/9 kl. 10.00
Tour De Legedag for Voksne!
Dagen med en række maritime
dicipliner, konkurrencer, hyggeligt samværd og fællesspisning.
Et initiativ startet af „veteraner“
fra „Tour de Gudenå“.
Nærmere program følger.

Tilmelding og mere info
Tilmelding til kurser arrangeret
af Ry Bådlaug i samarbejde
med Ry Aftenskole kan ske på
opslagstavlen i klubhuset eller
rymarina.dk.

Sommerbær

- med sort peber og lakridscreme
At Danmark er et dejligt land, som
Shubberne sang engang, er der
ingen grund til at diskutere, men
Danmark har også et fremragende
klima til dyrkning af mange typer
bær og frugt. Vi har nok alle sammen prøvet at undre os over, hvor
stor forskel der er på smagen af
et obskurt kæmpejordbær fra en
fjern destination og smagen af
et mørkerødt Senga Sengana fra
haven. Nedenstående opskrift
er inspireret af minder fra min
farfars have. Farfar dyrkede alt
selv, under krigen også tobak,
som han mange år senere fandt
passende at forære sit tolv-årige
barnebarn (undertegnede) en stor
pose af, desuden en flaske hjemmelavet blommelikør til at blande
i tobakken, der efter de mange år i
kælderen var blevet tør som krudt.
Min mor var ikke udelt begejstret.
Til gengæld var farfars haver - han
havde 2, en hjemme plus en stor
kolonihave - fyldt med bær, æbler,
pærer og grøntsager, et drivhus
med bl.a. vindruer, og selv ferskner blev dyrket i espalier på en
lun husmur. Det var om ikke

forbundet med håndsafhugning
at tage uden forlov, så dog med
en skideballe på et niveau, som
moderne mennesker ville have
meldt til politiet.
Reglen var, at al nedfaldsfrugt
måtte man tage uden at spørge,
hvorimod frugt, som sad på buske og træer, krævede tilladelse.
Det lyder måske lidt dystert, men
var det ikke, tværtimod var det
en overflod af velsmag, og man
kunne da godt snige sig til at pære
til et ævle, så det fik lidt hjælp til
at falde af, specielt farfars ”James
Grieve” æbler står som et højdepunkt i min erindring. Peter A.G.
synger om at spise æbler med
kniv, min farfar var altid bevæbnet med en efterhånden hulslebet
foldekniv, og det smagte ekstra
godt, når han på den obligatoriske
havevandring skar en lille mundret æblebåd ud og stoppede den i
gabet på mig.
Altså således inspireret af barndommens minder om sommerfrugt har jeg lavet denne her
opskrift.

Sort peber og hindbær er fantastisk sammen, og kombineret
med en kold mascarpone-creme
med rålakrids er det en herlig
sommerdessert.
Man skal bruge: Hindbær, jordbær
eller ribs, piskefløde, mascarpone,
lakridspulver (ikke lakridsrod),
hindbæreddike eller anden mild
eddike, rørsukker, vaniljesukker
og friskkværnet sort peber.
Lav en lille tyndtflydende sirup
ved at koge lidt eddike, vand
og rørsukker, til det tykner lidt,
lad det køle af og kværn lidt sort
peber i efter smag. Hæld siruppen
over bærrene og stil til side. Tag
piskefløde og tilsæt lakridspulver,
forsigtig med lakridsen, så den
ikke tager over. Pisk fløden til
blødt skum og vend den sammen
med mascarponen. Smag cremen
til med vaniljesukker, portionsanret og drys evt. lidt ekstra lakrids på cremen og kværn et frisk
skud peber på bærrene. Pynt med
citronmelisse og værsgod.
God sommer
Kh
Frank
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Afs.: Ry Bådlaug., Siimtoften 13, 8680 Ry

SLADREBÆNKEN
De to gamle pralrøve på sladrebænken.
Ham til højre: Jeg har været sømand hele livet – og sejlet 30 år
på varmen.
Ham til venstre: Som om det
var noget – jeg har boet 40 år på
heden.
Så siger den ene: Min kone gør en
lang historie kort.
Den anden: hvordan gør hun det?
– Hun afbryder.
Dommeren: Hvorfor stjal du en
bil?
Den anklagede: Jeg skulle tilbage
til skibet i havnen.
Dommeren: Hvorfor tog du ikke
en bus?
Den anklagede: Jeg har ikke stort
kørekort.
Og så den vandede: Tjener en
kondivand. Dem sælger vi ikke
mere hr. – folk løber fra regningen.

Kokkepigen Maren havde temmelig længe været forlovet med
Jens, og en dag spurgte fruen, om
de ikke snart skulle giftes.
Neeej, det bliver vist ikke til noget, siger Maren.
Hvorfor dog ikke det?
Nej, for jeg vil ikke giftes med
ham, når han er fuld, og han vil
ikke giftes med mig, når han er
ædru!
Gårdejer Muldjord klagede sig til
dyrlægen over, at hans høns gik
og skrantede og ingen æg lagde.
Dyrlægen vred halsen om på den
nærmeste høne, og smed den ind
bag i bilen.
En uge efter indløb svaret fra
laboratoriet – sammen med en
regning på 800 kroner.
Denne høne er død som følge af
et brud på halshvirvlen.
Den pinlige fra første gang jeg
var med Mari´ hjemme, som ikke
kom med på sidste nummers bag-

side, men her er den:
Vi nåede hendes forældres gård
på heden mellem Billund og
Vandel ved nitiden om aftenen.
Og vi skulle sove i værelserne på
loftet, jeg i et værelse hendes bror
tidligere havde brugt, og Mari´
sammen med sin fire år yngre
lillesøster – der havde glædet sig
sådan til, at hun kom hjem. De to
skulle sove i værelset i den anden
ende af loftet. Så var anstændigheden jo sikret – Meen Mari´ kom
hen til mig!
Næste morgen ved ni tiden, da
vi var bænket ved langbordet
i køkkenet med Maris far for
bordenden, kommer lillesøsteren
sidst ned, ”lidt morgensur” og
sætter sig og siger ganske forurettet: Who blæv do å i javs, a lå og
vent ater dig, do kom jo æ´. Det
var meget pinligt – og medens
jeg talte knasterne i bordpladen
ønskede jeg sådan, at jeg bare lige
kunne forsvinde!
Svampe Kurt

